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Abstract: The author has in view the correct exposure, at the national level
and especially at the level of Dolj county, of the events related to the parliamentary
elections in December 2012. The electoral campaign, the debates between the
candidates, and the election results are analyzed on the basis of the statistics provided
by the National Institute of Statistics, the Department of Statistics of Dolj County, the
database of the parties involved in the elections, as well as numerous articles
published in local and national press.
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Resumé: L’auteur a comme but une présentation correcte au niveau national et
notamment au niveau du district Dolj, des événements liés aux élections législatives
organisées en décembre 2012. La campagne électorale, les débats entre les candidats
et les résultats des élections sont analysés à partir des statistiques fournies par
l’Institut National de Statistique, la Direction Régionale de Statistique de Dolj, les
bases des données des parties impliquées dans les élections, sans négliger de
nombreux articles dans la presse locale et nationale.
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Alegerile Parlamentare din România din 9 decembrie 2012 au avut loc în
contextul disputelor politice dintre preşedintele Traian Băsescu, susţinut de Alianţa
România Dreaptă1 (ARD) de centru-dreapta, şi prim-ministrul Victor Ponta în
colaborare cu Crin Antonescu, copreşedinţi ai Uniunii Social Liberale2 (USL), de
centru-stânga. Campania electorală s-a desfăşurat după referendumul pentru
demiterea preşedintelui, desfăşurat în data de 29 iulie, acelaşi an, dar care nu a fost
validat deoarece prezenţa la vot a fost sub pragul legal de 50%.
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Deşi polarizată, campania electorală a fost lipsită de dezbateri serioase, referitoare
la politicile sociale şi guvernamentale ale ţării, iar candidaţii participanţi la alegeri, în colegii
uninominale s-au concentrat asupra unei campanii desfăşurate door to door (din uşă în uşă) şi
asupra întâlnirilor restrânse şi a discuţiilor directe cu alegătorii.

Pentru alegerile parlamentare din decembrie au fost înscrişi 18.423.066 de
cetăţeni români cu drept de vot şi şi-au putut exercita dreptul la vot doar în cadrul
secţiilor de votare de care aparţineau, iar alegătorii care au putut face dovada
domiciliului pe raza secţiei de votare respective au putut fi înscrişi pe liste
suplimentare în ziua alegerilor. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate au
prezentat paşaportul sau cartea de identitate împreună cu documentul eliberat de
autorităţile străine care dovedea domiciliul din străinătate 3. Aceştia au votat în
centre unice, care s-au dovedit, din cauza distanţelor şi a numărului redus de secţii
de vot, insuficiente şi neoperante. Astfel, a fost redus votul multiplu. De asemenea,
au fost înscrişi 2.457 de candidaţi din partea a 12 partide sau alianţe electorale şi a
18 organizaţii din partea minorităţilor naţionale şi 12 candidaţi independenţi4.
În judeţul Dolj au fost înscrişi 90 de candidaţi din partea a şase partide sau alianţe
electorale. Aceştia au fost nominalizaţi de partide politice, alianţe politice şi electorale,
coaliţii, organizaţii ale minorităţilor naţionale.

De asemenea, puteau fi nominalizaţi şi candidaţi independenţi, care, conform
Constituţiei, puteau candida dacă îndeplineau condiţia de a fi cetăţean cu drept de
vot şi vârsta de 23 de ani, pentru a putea fi ales în Camera Deputaţilor sau 33 de
ani, pentru fi ales în Senat. Partidele şi alianţele politice care au nominalizat
candidaţi în Dolj au fost: Uniunea Social Liberală, Alianţa România Dreaptă,
Partidul Poporului Dan-Diaconescu, Partidul România Mare, Uniunea Democrată
Maghiară din România, Partidul Ecologist Român. Conform votului uninominal,
fiecare partid şi organizaţie a desemnat câte un candidat pentru fiecare
circumscripţie electorală.
La nivelul judeţului Dolj, circumscripţia electorală numărul 17 5, au fost
organizate 15 colegii parlamentare (5 colegii uninominale pentru Senat şi 10 colegii
uninominale pentru Camera Deputaţilor) după cum urmează6: Uniunea Social
Liberală (USL), Camera Deputaţilor: Enea Constantin Cosmin (Colegiul 1),
Vasilescu Nicolae (Colegiul 2), Stroe Ionuţ Marian (Colegiul 3), Gust-Băloşin
Florentin (Colegiul 4), Petrescu Petre (Colegiul 5), Manda Iulian Claudiu (Colegiul
6), Voicu Mihai Alexandru (Colegiul 7), Iane Daniel (Colegiul 8), Zgonea Valeriu
3
Raportul Final al Echipei de Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România;
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
4
Ibidem.
5
Conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, circumscripţia
electorală este unitate administrativ-teritorială, judeţ sau municipiul Bucureşti, sau circumscripţia
electorală pentru românii cu domiciliul în afara ţării, în care se organizează alegeri.
6
Datele ne-au fost oferite de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Dolj.
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Ştefan (Colegiul 9), Călin Ion (Colegiul 10); Uniunea Social Liberală (USL)
(Senat) Anghel Cristina Irina (Colegiul 1), Fifor Mihai Viorel (Colegiul 2), Voinea
Florea (Colegiul 3), Oprea Mario Ovidiu (Colegiul 4), Geoană Mircea Dan
(Colegiul 5); Alianţa România Dreaptă (ARD) Camera Deputaţilor: Călinoiu
Eugen Costel (Colegiul 1), Dascălu Constantin (Colegiul 2), Mândrea Laurenţiu
Mihai (Colegiul 3), Mărgărit Dorin Constantin (Colegiul 4), Şerban Ileana
(Colegiul 5), Călin Cosmin Petruţ (Colegiul 6), Popa Cornel (Colegiul 7), Stoica
Ştefan Bucur (Colegiul 8), Păsculescu Veta (Colegiul 9), Safta Doru (Colegiul 10);
Alianţa România Dreaptă (ARD) Senat: Dincă Mărinică (Colegiul 1), Cherciu Dan
Adrian (Colegiul 2), Giugea Nicolae (Colegiul 3), Marcea Marcel (Colegiul 4),
Drîgnei Daniel (Colegiul 5); Partidul Poporului Dan-Diaconescu (PP-DD) Camera
Deputaţilor – Neţoiu Gheorghe (Colegiul 1), Cilibiu Mihai (Colegiul 2), Pană Ionel
(Colegiul 3), Ursu Andrei Tudor (Colegiul 4), Dumbravă Ion (Colegiul 5), Oprescu
Laurenţiu Iulian (Colegiul 6), Iancu Constantin (Colegiul 7), Vişan Gelu (Colegiul
8), Purcărin Costinel (Colegiul 9), Lupaşcu Marian (Colegiul 10); Partidul
Poporului Dan-Diaconescu (PP-DD) Senat: Solomon Antonie (Colegiul 1), Preotu
Gheorghe (Colegiul 2), Ioniţoiu Grigore (Colegiul 3), Schutz Maria (Colegiul 4),
Stoica Adrian (Colegiul 5); Partidul România Mare (PRM) Camera Deputaţilor:
Ghică Aurel (Colegiul 1), Popescu Elena (colegiul 3), Leca Alexandru Cristian
(Colegiul 5); Partidul România Mare (PRM) Senat: Tomescu Marian (Colegiul 1);
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) Camera Deputaţilor:
Horvath Julia (Colegiul 1), Derzsi Csaba Tibor (Colegiul 2), Toth Rita (Colegiul
3), Horvath Edit (Colegiul 4), Debreczeni Alexandru (Colegiul 5), Pirosca Csaba
(Colegiul 6), Szabo Magdalena Edina (colegiul 7), Szabo Jozsef (Colegiul 8),
Perecz Simo Annamaria (Colegiul 9), Kelemen Gyula (Colegiul 10); Uniunea
Democrată Maghiară din România (UDMR) Senat: Rosmann Annamaria (colegiul
1), Vekont Eva-Maria (Colegiul 2), Kadar Jozsef (Colegiul 3), Perecz Hajnal Adel
(Colegiul 4), Cseke Sandor (Colegiul 5); Partidul Ecologist Român (PER) Camera
Deputaţilor: Popescu Iuliana (colegiul 2), Nistor Maria Alina (Colegiul 3), Ilie
Virgil Daniel (Colegiul 4), Negrea Petre (Colegiul 5), Radu Alexandru Cosmin
(Colegiul 6), Popescu Elena Daniela (Colegiul 7), Bodo Laura (colegiul 8),
Mardale Teodor Cristian (Colegiul 9), Copcă Vasile (colegiul 10); Partidul
Ecologist Român (PER) Senat: Lungu Florin Gabriel (Colegiul 1), Tufă Săndel
Florin (Colegiul 2), Pîrvulescu Cosmin Mihai (Colegiul 3), Petroşanu Maria
(colegiul 4), Birţoiu Lavinia Ionela (Colegiul 5).
Campania electorală a fost concentrată, în mare parte, asupra primului ministru Victor
Ponta şi a preşedintelui Traian Băsescu.

Discursurile politice acide, începute în timpul Referendumului s-au
intensificat în perioada pre-electorală şi au atins apogeul în perioada electorală. În
timp ce USL a încercat să beneficieze de electoratul protestatar, Traian Băsescu a
avut intervenţii repetate în favoarea opoziţiei, devenind un subiect obişnuit al
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campaniei7. Lipsită de competitivitate, cu candidaţi nominalizaţi strategic8,
campania electorală a fost lipsită de un discurs politic în care să se facă trimitere la
politici, la subiecte legate de economie sau reforme, candidaţii preferând să dezbată
subiecte de interes local. Au fost utilizate instituţiile mass-media şi reţelele de
socializare, însă campania din uşă în uşă, în care s-au distribuit şi materiale electorale,
a fost folosită ca metodă principală atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.
La nivelul întregii ţări, campania electorală pentru parlamentarele din
decembrie 2012 s-a desfăşurat în limitele legale, existând însă şi câteva incidente.
Acestea au fost raportate Biroului Electoral şi făcute public de către mass-media.
Ministerul Administraţiei şi Internelor a înregistrat, în primele trei săptămâni un număr
de 576 de incidente, mult mai puţine decât în timpul campaniei pentru alegerile locale din
iunie, când au fost înregistrate peste 1.500 de nereguli9.

Privitor la desfăşurarea alegerilor, în campania pentru acestea, ministrul
Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa declara: „Nu am avut probleme
deosebite. Sunt şi câteva cazuri care se încadrează în prevederile articolul 55 din
Legea 35 legat de mita electorală. Dar, în general, campania se desfăşoară în
limitele normalului”10. Au fost luate măsurile necesare astfel încât alegerile să se
desfăşoare corect, în spiritul legii, iar votul din 9 decembrie să reflecte dorinţa
electoratului. Mircea Duşa le-a cerut prefecţilor să fie „foarte responsabili” în
organizarea scrutinului la nivel local, astfel încât „să nu lase loc de interpretare”11.
În ceea ce priveşte campania electorală pentru alegerile parlamentare din judeţul Dolj,
aceasta s-a încadrat normelor de la nivel naţional şi nu au fost înregistrate evenimente majore.

La închiderea urnelor, au fost înregistrate la nivelul întregii ţări, pentru
Camera Deputaţilor, următoarele rezultate12: 18.423.066 alegători înscrişi,
7.694.180 alegători care s-au prezentat la vot, reprezentând 41,76%, 7.409.626
(96,30%) voturi valabil exprimate, 187.383 (2,44%) alegători înscrişi pe listele
suplimentare, 53.707 (0,70%) voturi cu ajutorul urnei mobile, 212.289 (2,76%)
voturi nule, 71.364 (0,98%) voturi albe.
7
Raportul Final al Echipei de Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România;
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
8
Reprezentanţi ai Echipei de experţi electorali OSCE au constatat existenţa unor înţelegeri
reciproce între partide cu privire la nominalizarea candidaţilor pe colegii astfel încât să candideze
strategic; Ibidem.
9
Ziare.com din 4 decembrie 2012, http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-parlamentare-2012/alegeriparlamentare-2012-576-de-incidente-in-primele-trei-saptamani-de-campanie-1205192.
10
Ibidem.
11
Ziare.com din 4 decembrie 2012, http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-parlamentare2012/alegeri-parlamentare-2012-576-de-incidente-in-primele-trei-saptamani-de-campanie-1205192.
12
Raportul Final al Echipei de Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România;
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
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Pentru Senat au fost înregistrate următoarele rezultate13: 18.423.066 alegători
înscrişi, 7.416.628 (96,39%) voturi valabil exprimate, 7.694.180 (41,76%) alegători
care s-au prezentat la vot, 187.383 (2,44%) alegători înscrişi pe listele
suplimentare, 53.707 (0,70%) voturi exprimate cu ajutorul urnei mobile, 185.980
(2,42%) voturi nule, 90.968 (1,18%) voturi albe.
În urma centralizării datelor, s-a constatat o majoritate dobândită de Uniunea
Social Liberală. La Camera Deputaţilor, USL a înregistrat 58,6%, ARD – 16,5%
PP-DD – 13,9%, iar UDMR 5,1%. La Senat, USL a înregistrat 60,1%, ARD –
16,7%, PP-DD – 14,6%, UDMR – 5,2%. Prezenţa la urne a fost de 41,76%14.
Conform Biroului Electoral Central, USL a obţinut la Camera Deputaţilor
4.344.288 de voturi valabil exprimate (273 de mandate), în timp ce la Senat a
adunat 4.457.526 de voturi (122 de mandate); ARD a reuşit să obţină la Camera
Deputaţilor 1.223.189 de voturi valabil exprimate (56 de mandate), iar la Senat,
1.232.318 (24 de mandate); PP-DD a avut la Camera Deputaţilor 1.036.730 de
voturi (47 de mandate), iar la Senat – 1.086.822 (21 de mandate); pentru Camera
Deputaţilor, UDMR a obţinut 380.656 de voturi (18 mandate), iar pentru Senat –
388.528 (9 mandate)15.
Numărul membrilor în Parlamentul României, în urma alegerilor de la 9 decembrie, a
crescut de la 470 la 588 de parlamentari. În literatura de specialitate, Parlamentul actual a
primit denumirea de supraponderal, mitul parlamentului supradimensionat16. Uniunea SocialLiberală deţine 395 de mandate (122 de senatori şi 273 de deputaţi), Alianţa România
Dreaptă deţine 80 de mandate (24 de senatori şi 56 de deputaţi), PP-DD deţine 68 de mandate
(21 de senatori şi 47 de deputaţi), UDMR deţine 27 de mandate (9 senatori şi 18 deputaţi), la
care se adaugă 18 parlamentari ai minorităţilor naţionale17.

Partidele care nu au reuşit să atingă pragul electoral sunt: PRM, PER,
Partidul Popular Maghiar din Transilvania, Partidul Popular, Partidul Alianţa
Socialistă, Partidul Popular al Protecţiei Sociale, Partidul Social Democrat al
Muncitorilor şi Partidul Naţional Democrat Creştin.
La nivelul judeţului Dolj, USL a câştigat toate cele 15 colegii parlamentare, candidaţii
obţinând peste 50%+1 din voturile valabil exprimate18. Următoarele formaţiuni politice au
13

Ibidem.
Daniel Buti, Trei consecinţe ale alegerilor parlamentare din 2012, în: „Sfera Politicii”,
volumul XXI, nr. 2 (174)/martie-aprilie 2013, p. 27, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_174.pdf.
15
http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.html; Raportul Final al Echipei de Experţi
Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România; http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
16
Vezi Alexandru Radu, Despre mitologia votului uninominal, în: „Sfera Politicii”, volumul
XXI, nr. 2 (174)/martie-aprilie 2013, p. 9, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_174.pdf.
17
http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.html; Vezi şi: Raportul Final al Echipei de
Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România; http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
18
În judeţul Dolj, candidatul Mircea Geoană a obţinut 46.833 de voturi valabil exprimate,
Mihai Fifor – 40.015, Voinea Florea – 34.666, Anghel Cristiana – 32.820, Oprea Mario Ovidiu –
22.724. Vezi şi: Alexandru Radu, Despre mitologia votului uninominal, în: „Sfera Politicii”, volumul
XXI, nr. 2 (174)/martie-aprilie 2013, p. 8, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_174.pdf.
14

46

Mihaela Bărbieru
fost ARD şi PP-DD. Pentru Senat, ARD a obţinut 17,73% din voturile valabil exprimate, iar
PP-DD 14,96%. Pentru Camera Deputaţilor, PP-DD a obţinut 17,29%, iar ARD 15,52%19.

Învingători în alegerile parlamentare din judeţul Dolj, la 9 decembrie 2012,
au fost20: Enea Constantin Cosmin (Colegiul 1 USL), Vasilescu Nicolae (Colegiul
2 USL), Stroe Ionuţ Marian (Colegiul 3 USL), Gust-Băloşin Florentin (Colegiul 4
USL), Petrescu Petre (Colegiul 5 USL), Manda Iulian Claudiu (Colegiul 6 USL),
Voicu Mihai Alexandru (Colegiul 7 USL), Iane Daniel (Colegiul 8 USL), Zgonea
Valeriu Ştefan (Colegiul 9 USL), Călin Ion (Colegiul 10 USL), pentru Camera
Deputaţilor şi: Anghel Cristina Irina (Colegiul 1 USL), Fifor Mihai Viorel
(Colegiul 2 USL), Voinea Florea (Colegiul 3 USL), Oprea Mario Ovidiu (Colegiul
4 USL), Geoană Mircea Dan (Colegiul 5 USL), pentru Senat.
În urma redistribuirii, au fost atribuite judeţului Dolj încă trei mandate de senator şi
două de deputaţi, după cum urmează: ARD – Mărinică Dincă pentru Senat, Ştefan Stoica şi
Constantin Dascălu pentru Camera Deputaţilor; PP-DD – Antonie Solomon pentru Senat,
Gigi Neţoiu pentru Camera Deputaţilor.
Astfel, judeţul Dolj este reprezentat în Parlamentul României de 20 de parlamentari,
cei cinci enumeraţi mai sus fiind în opoziţie.

Câştigarea categorică a alegerilor de către USL a determinat desemnarea ca
premier a lui Victor Ponta, preşedintele PSD, şi alegerea ca preşedinte al Senatului
a lui Crin Antonescu, preşedintele PNL, cei doi fiind copreşedinţi ai Uniunii
Social-Liberale. Judeţul Dolj a fost şi este reprezentat în Executiv de către
preşedintele organizaţiei liberale judeţene a PNL, în calitate de ministru delegat
pentru relaţia cu Parlamentul, deputatul Mihai Voicu. În postul de secretar de stat
în Ministerul Fondurilor Europene, judeţul Dolj este reprezentat de Alin Mitrică. În
cadrul Parlamentului, deputatul Valeriu Zgonea a fost ales preşedintele Camerei
Deputaţilor, iar deputatul Claudiu Manda, vicelider al grupului PSD.
În urma alegerilor parlamentare, au fost reorganizate o serie de partide, printre care şi
PSD. Liderii politici ai partidului din judeţul Dolj au fost desemnaţi, în urma alegerilor
interne, ca vicepreşedinţi naţionali21.

Totodată, trebuie menţionat faptul declanşării unor anchete la nivel naţional
privitor la neregulile sesizate în timpul campaniei. Judeţul Dolj nu a avut şi nu are
lideri şi organizatori anchetaţi de către instituţiile abilitate.
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Datele ne-au fost oferite de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Dolj.
Ibidem.
21
Astfel, vicepreşedinţi PSD la nivel naţional, din judeţul Dolj, au fost aleşi Valeriu Zgonea
(preşedintele Camerei Deputaţilor) şi Lia Olguţa Vasilescu (primarul municipiului Craiova).
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